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برنامه تحصیلی گرايش شبکه و سیستمهای امن
ورودی سال  99و بعد
موارد کلی
 .1دانشجويان بايد پس از سه ماه از ورود به دانشگاه استاد راهنماي خود را انتخاب نمايند.
چنانچه دانشجوئي در مدت مقرر استاد راهنماي خود را انتخاب نكرد ،گروه استاد راهنماي
وي را تعيين خواهد كرد و دانشجو حق اعتراض نخواهد داشت.
 .2توصيه مي شود كه دانشجو الاقل يک درس با استاد راهنماي آتي خود داشته باشد .در ترم
اول دانشجويان با توجه به عاليق اوليه پژوهشي و با صالحديد مسئول گرايش بين درسهاي
مرتبط با همه اساتيد توزيع مي شوند .در ادامه ،در ترمهاي بعدي دانشجو براي تكميل زمينه
هاي پژوهشي و مطالعاتي خود مي تواند با نظر استاد راهنما درسهاي مورد عالقه خود را
انتخاب نمايد.
 .3دانشجويان بايد پيشنهاد رساله كارشناسي ارشد خود را در آخر سال اول به تصويب گرايش شبكه و
سيستمهاي امن برسانند .براي اينكار الزم است كه دانشجو بطور رسمي پشنهاد پژوهشي خود را در
جمع اساتيد گروه بمدت حداكثر  12دقيقه ارائه نمايد.
 .4دانشجويان دوره دكتري هم بعد از گذراندن دروس و امتحان جامع ،براي دفاع از پيشنهاد رساله
دكتري خود ،بايد آن را به تصويب گروه برسانند .براي اين كار دانشجو بايد پيشنهاد رساله دكتري
خود را در جلسه گرايش و در جمع اساتيد بمدت حداكثر  20دقيقه ارائه نمايد .دانشجو موظف به
اعمال نظريات شوراي در پيشنهاد رساله خود مي باشد .چنانچه بهر دليلي پيشنهاد رساله دكتري
دانشجو مورد تائيد گرايش قرار نگرفت ،دانشجو بايد مجددا بعدا ز اصالح آن ،پيشنهاد رساله خود را
در گرايش ارائه نمايد.
 .5دانشجويان كارشناسي ارشد الزم است در يكي از دو گرايش پژوهشي موجود در اين بخش فعاليت
هاي پژوهشي خود را انجام و دروس كارشناسي ارشد خود را به شرحي در ادامه خواهد آمد بگذارنند.
گرايشهاي پژوهشي گرايش شبكه و سيستمهاي امن همراه با اطالعات الزم در ادامه اين دستور
العمل خواهد آمد.
دروس اجباری برای دانشجویان ارشد

 .1انتخاب  4درس از دروس تخصصي گرايش تحقيقاتي دانشجو

 .2انتخاب يک درس از گرايش تحقيقاتي ديگر بخش شبكه و سيستمهاي امن
 .3سمينار كارشناسي ارشد
گرایشهای تحقیقاتی

الف :زير گرايش شبکه:
دروس گرايش :شبكه هاي پيشرفته كامپيوتري -ارزيابي سيستمها يا فرآيندهاي اتفاقي –سيستمهاي بيدرنگ و نهفته پيشرفته (سيستمهاي سايبر فيزيكي) -شبكه هاي مخابرات داده -شبكه
هاي اقتضائي بي سيم -شبكه هاي سلولي -چند رسانه اي روي شبكه – بهينه سازي محدب.

ب :زير گرايش سيستم های امن:
دروس گرايش  :رمز نگاري -امنيت شبكه پيشرفته – امنيت پيشرفته بي سيم -رياضيات پيشرفته
كامپيوتري -فرآيندهاي اتفاقي -نهان نگاري -جرم شناسي ديجيتال -امنيت نرم افزار و سخت افزار – رمز ارز
– زنجيره هاي بلوكي
دروس اختیاری گرایش

 .1سه درس باقي مانده دانشجوي كارشناسي ارشد به صورت اختياري از بين دروس اختياري زير به
صالح ديد استاد راهنما انتخاب مي شود.
 .2دانشجو مي تواند يک درس از ساير گرايشهاي با صالح ديد استاد راهنماي خود اتخاد نمايد.
 .3در صورتي كه استاد راهنما در جهت كمک به پروژه تحقيقاتي دانشجو الزم بدانند كه دانشجو
بيشتر از يک درس از گرايشهاي ديگر بر دارد ،اخذ درس مذكور بايد به تائيد گرايش برسد.

لیست درسهای اختیاری:
درس

شماره

درس

شماره

1

سيستم عامل پيشرفته

12

حسابگرهاي زيستي

2
3

چند رسانه اي پيشرفته

13

يادگيري عميق

استنباط آماري

14

كنترل غير خطي

4

رياضيات پيشرفته كامپيوتر

15

تئوري كدينگ شبكه

5

تئوري بازيها

16

بينائي ماشين

6

تئوري اطالعات

17

تئوري تخمين

7

شناسائي الگو

18

سيستمهاي توزيع شده

8

الگوريتم پيشرفته

19

بهينه سازي محدب

9

شبكه هاي اجتماعي

10

بهينه سازي توزيع شده

20
21

تئوري گراف پيشرفته
يادگيري ماشين

دروس جبرانی گرایش شبکه و سیستمهای امن

 .1درس جبراني براي هر دو شاخه شبكه و سيستمهاي امن درس شبکه های کامپیوتری دوره
ليسانس مي باشد.
 .2درس امنيت شبكه دوره ليسانس براي شاخه سيستمهاي امن درس جبراني است.
 .3در موارد استثنائي اگر مسئول گرايش تشخيص دهد كه دانشجو زمينه قوي قبلي در گرايش
شبكه و سيستمهاي امن را ندارد مي تواند دانشجو را به اخذ دروس ديگر از دروس كارشناسي
مجبور نمايد .تعداد اين دروس در هيچ شرايطي بيشتر از دو درس نخواهد بود.
 .4دروس جبراني شامل دانشجويان دوره دكتري نيز خواهد بود.

تاريخ تهیه :آبان 98

